Безкоштовні онлайн платформи для самоосвіти
✅ Prometheus
https://prometheus.org.ua
Українська платформа масових відкритих онлайн курсів, яка дає можливість
переглядати безкоштовні навчальні курси.
Для державних службовців актуальними будуть курси:
▪️ Управління персоналом на державній службі
▪️Децентралізація в Україні – теорія та практика
▪️Взаємодія органів державної влади з громадськістю
▪️Основи державної політики
▪️Антикорупційні програми органів влади
▪️Ефективний бюджетний процес в органах місцевого самоврядування
▪️Публічні закупівлі
✅ ВУМ online, Відкритий Університет Майдану
https://vumonline.ua/
Для безкоштовного навчання на платформі представлено більше 30 тем.
Державним службовцям варто звернути увагу на наступні курси:
▪️ Громадськість та влада: дієві механізми впливу. Про можливості залучення
громадян до процесів вироблення політики.
▪️Боротьба з корупцією в державних закупівлях
▪️Фінансове обґрунтування управлінських рішень
▪️Особиста ефективність
▪️Управління змінами
▪️Стратегічне мислення
▪️Лідерство
Лекції читають провідні викладачі бізнес-шкіл, громадянського сектору,
практики з бізнесу та соціальної сфери, а тому онлайн-курси пов’язані з такими
напрямами як персональний розвиток, реалізація потенціалу, підприємництво,
формування відкритого суспільства в Україні.
✅ EdEra (Education Era)
https://www.ed-era.com/
Український освітній проект, мета якого — зробити освіту в Україні якісною,
доступною та наявною у глобальному освітньому контексті.
▪️Публічні консультації
▪️Бюджетний процес. Основи
▪️Ефективні комунікації для освітніх управлінців
▪️Угода про асоціацію Україна-ЄС
▪️Європейський механізм захисту прав людини
▪️Лайфхаки з української мови

Освітній Хаб міста Києва
https://eduhub.in.ua
Цікаві та надзвичайно корисні курси, спрямовані на розвиток soft skills:
▪️Управління людьми і проектами
▪️Емоційний інтелект
▪️Персональна ефективність
▪️Школа HR та інші
✅ Coursera
https://ru.coursera.org
Американський освітній проект, заснований професорами Сенфордського
університету.
На порталі можна знайти безкоштовні онлайн курси від провідних
американських університетів за різними напрямами: державне управління та
суспільство, інформаційні технології, особистий розвиток, вивчення мов тощо.
Відеолекції читаються англійською мовою, але більшість з них
супроводжуються субтитрами українською (або іншими мовами).
✅ ЕdX
https://www.edx.org
Інтернет платформа масових відкритих інтерактивних курсів, заснована
Массачусетським технологічним інститутом і Гарвардським університетом, на
якій можна прослухати такі інтерактивні курси:
▪️Державна політика як державна стратегія
▪️Інструменти для академічного залучення до публічної політики
▪️Аналіз політики з використанням перерваних часових рядів
▪️Ґендер. Чому це має значення
▪️Цифрова безпека та права людини
▪️Основи щастя на роботі
▪️Робота в командах: практичний посібник
✅ Український проєкт з безкоштовного вивчення англійської мови від
Асоціації інноваційної та цифрової освіти та Академії навичок
LINGVA SKILLS
https://lingva.ua/
За результатами проходження вищезазначених онлайн курсів є можливість
отримати сертифікат.

